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Objectius generals de l'assignatura 
 
L'objectiu principal és treballar els instruments –conceptuals i professionals– necessaris 
per desenvolupar la tasca de periodista d'informació internacional en una redacció d'un 
mitjà generalista o bé d'un mitjà especialitzat. Aquest objectiu es concreta en tres 
apartats: 
• Seguiment de l'actualitat internacional, fonamentalment des d'un punt de vista polític: 
comprensió dels esdeveniments i desenvolupament de la capacitat de situar un fet dins 
el seu context. Ús de bibliografia i de materials periodístics. 
• Capacitat de generar textos informatius mitjançant unes rutines de producció. 
• Capacitat de generar textos interpretatius, amb l'anàlisi de conflictes i zones 
geogràfiques concretes. Capacitat de situar aquesta anàlisi dins un marc global. 
 
 
Resum del contingut del temari 
 
El seminari es desenvoluparà en dues fases: 
• Una primera, introductòria, centrada en qüestions d'àmbit general: introducció a les 
relacions internacionals, ús de fonts informatives, selecció bibliogràfica, anàlisi de 
conflictes, comparacions entre mitjans i l'estudi de models periodístics. 
• La segona part del seminari girarà entorn el seguiment que farà cada estudiant d'una 
zona geopolítica: Amèrica del Sud (Con Sud i Amèrica andina), Centreamèrica i el 
Carib, Estats Units i Canadà, Europa, exURSS, Pròxim Orient, Àfrica, Extrem Orient, 
Subcontinent indi, Sud-est asiàtic, Àsia Central, Austràlia i Oceania. L'estudiant haurà 
d'escollir una d'aquestes zones, seleccionar (d'acord amb el professor) els països dels 
quals farà el seguiment i, amb l'ús de bibliografia i de materials periodístics, redactar els 
articles corresponents als països de la seva zona, dins d'un projecte comú del seminari 
com és elaborar l'Anuari 2006. 
• Al llarg de tot el curs es faran exercicis de seguiment de l’actualitat informativa. 
 
 
Metodologia 
 
• Per una part, el seminari alternarà el treball a classe (seguiment i discussió de 
l'actualitat informativa internacional, així com anàlisi i dissecció de conflictes) amb 
pràctiques professionals: el seminari es constitueix en una secció d'Internacional d'un 
diari vespertí o en una revista especialitzada en política internacional (de periodicitat 
setmanal). Aquests treballs seran analitzats i valorats a les sessions posteriors del 
seminari. 
• D'altra banda, i paral•lelament a les pràctiques professionals, l'estudiant haurà de 
confeccionar articles per a l'Anuari 2006 de la seva zona geopolítica, que, de ser 
aprovats, seran publicats a la web de periodisme internacional de la Facultat. L'estudiant 
haurà de fer entregues dels seus articles d'Anuari fins que el professor doni el seu 
vistiplau per la publicació. 
 
Bibliografia bàsica 
 



• Hi ha aquests tres llibres de lectura obligatòria i sobre els quals es treballa a classe: 
KENNEDY, P. Auge y caída de las grandes potencias. Barcelona: Random House 
Mondadori, 2004 
KAPUSCINSKI, R. Ébano. Barcelona: Anagrama, 2000 
HERSEY, J. Hiroshima. Madrid: Turner Publicaciones, 2002 
 
• Cada estudiant tindrà una bibliografia específica de la seva zona geopolítica, que es 
pot consultar a la web de Periodisme Internacional de la Facultat. 
 
• Com a referents genèrics del seminari, es podran utilitzar a classe les referències 
següents: 
RENOUVIN, P. Historia de las relaciones internacionales (siglos XIX y XX). Tomo II. 
Madrid: Ediciones Akal, 1998 
DUROSELLE, J.-B. Todo imperio perecerá. Teoría de las relaciones internacionales. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1998 
ZORGBIBE, Ch. Historia de las relaciones internacionales. 2: Del sistema de Yalta 
hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial, 1997 
CALVOCORESSI, P. Historia política del mundo contemporáneo. Barcelona: Ed. Akal, 
2000 
 
Exigència lingüística i presentació de treballs 
 
És imprescindible el coneixement de l'anglès com a idioma de treball per al seguiment 
dels temes d'actualitat. Igualment, és recomanable el coneixement del francès. Els 
treballs hauran de ser presentats en castellà i/o en català, en funció de l'encàrrec del 
professor. 
 
Sistema d'avaluació 
 
• L'avaluació és continuada i progressiva: un cop introduïdes les qüestions bàsiques, i 
fetes unes primeres pràctiques preparatòries, l'avaluació se centrarà en els treballs 
pràctics que s'encarreguin a la segona meitat del curs. Es valorarà fonamentalment la 
capacitat de desenvolupar amb fluïdesa les tasques bàsiques de redacció: preparació 
de temes, capacitat de documentació i de comprensió dels conflictes, redacció correcta 
des d'un punt de vista periodístic i gramatical. 
• Igualment, és imprescincible per aprovar el curs la presentació dels articles 
corresponents a l'Anuari 2006. El procés d'elaboració de l'Anuari haurà de finalitzar, com 
a molt tard, la darrera setmana de classe del seminari. La publicació d'aquests articles 
és necessària per aprovar el curs.  
• Finalment, l'estudiant ha de comparèixer davant un tribunal acadèmic on ha de 
demostrar els seus coneixements en la zona seleccionada, a partir dels textos 
elaborats. 
• L' assistència a classe és obligatòria. En cap cas es podrà seguir el seminari 
mitjançant treballs que no respectin el procediment descrit. 


